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 مقدمه

ني، )خرا  «عسرال قردرت نرر    اعریی ا   نسونرة برارز و  » من لة  ديماساسي فرهنگي به امروزه

ثير بر كشورهای ديگر، جايگاه مهسي در سياسرت خرارجي   تأ( و نفوذ و 137 ص.1384

انرد   درستي به اين نکته پي برده های مختاف بهتچه، دول .داردكشورهای مختاف جهان 

هرای  گيری از فرهنگ و وجوه مختاف آن، در مقايسه برا سراير اب ارهرا و اهرر      بهرهكه 

برخري   برخروردار اسرت )هسران(. البتره،     از م ايای بيشتری ،السا، تداول در رواب  بينم

السااري،   از فرهنرگ در تعرامیت برين    استفاده ،كشورها در درک اين موضوع و در نتيجه

نگاهي به تاريخ سياست خرارجي   كشورهاست.فرانسه يکي از اين  ؛دارندسابقة بيشتری 

هرای  ها و حکومرت در نگاه دولتدهد كه  خوبي نشان مي اروپايي، به پيشرفتةاين كشور 

با در نظرر گررفتن برخري     است. جايگاه و اهسيتي دارایديماساسي فرهنگي مختاف آن، 

هرايي ماننرد    ويرژه در حروزه   توانرد، بره   ها، ايرن ديماساسري مري   میحظات و البته تفاوت

شايان ذكر  كار آيد. ي بههای زباني، هسچون الگويي برای سياستگذاران ايرانسياستگذاری

پريش از ايرن    ،است كه قصد اين مقاله تنها تشريح ديماساسي فرهنگي فرانسه نيست. چه

در به نگارش درآمده است. امرا   و مقاالتي شدهدر ايران انجا  زمينه    هايي در اينكوشش

انسره  دالي، تاريخي و اجتساعي اهسيت فرهنگ در فربه  خوبي به ،يك از اين مقاالت هيچ

از مرزهرای ايرن    ، شبکة پيچيدۀ فرهنگي فرانسه در خارجعیوه بهو  پرداخته نشده است

 ،بره عبرارت ديگرر    .، مورد توجه نبوده استنظر ماست دمياتي كه كشور با دقت و ج ئ

چره ديردگاهي فرهنرگ بره اهرر        با چگونه و دبر آن است كه نشان دهاين مقاله  سعي

 ازابتدا مفهو  و اهسيت مقولة فرهنرگ  . ي، شده استاصاي سياست خارجي فرانسه تبد

 .شودبررسي ميها  ديدگاه فرانسوی

 جایگاه فرهنگ در داخل و در سياست خارجی فرانسه

بره   ييجرا در هريچ  » معتقد است كره  ،1دونالد موريسونمريکايي، آنگار  منتقد و روزنامه

                                                 
1. Donald Morrison 
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، 1آنتوان دوبراک  (.Morrison, 2008 p.24) «شود فرانسه فرهنگ جدی گرفته نسي اندازۀ

فرانسره كشرور   »يد: وگمي در اظهاراتي مشابه، 2كايه دو سينساسردبير اسبق مجاة مشهور 

هرای  به اين موضوع كه فرهنرگ از مرا انسران    اعتقادفرهنگ است؛ فرانسوی بودن يعني 

ل ها مسئواين مورخ فرانسوی فرهنگ، كه سال (.Baecque, 2008 p.9« )سازد بهتری مي

ببرران در  »عقيرده را در كترابي بره نرا      هد بوده، اين  3ليبراسيونرهنگ روزنامة بخش ف
از فرهنرگ فرانسره    »كترا   خود را در نظر،  ني  موريسون !دكن ابراز مي 4«فرهنگ فرانسه

از فرانسره و جايگراه ايرن     شرديد  در آن به انتقراد  ده كهكرارائه  5«چه باقي مانده است؟

كره   امرا هسچنران معتقرد اسرت     ؛اسرت  وز جهان پرداختهدالت فرهنگي امركشور در تبا

سهد مهسي از توليد ناخالص ماي خود را  ،يافتة ديگری فرانسه بيش از هر كشور توسعه»

،  مريکرايي آهای ايرن منتقرد    به گفته بنا(. Morrison, 2008 p.2) «كند صرف فرهنگ مي

اختصاص  های فرهنگي()مبصوالت و فعاليت فراواني به فرهنگ هایيارانهها  فرانسوی

هرا   رسانهكنند؛  از فرهنگ پاسداری ميهای مالي و كاهش ماليات ؛ با انواع كسكدهند مي

، برای خرود جشرنوارۀ   با هر مي ان مساحتدارند و هر شهری،  به فرهنگتوجه خاصي 

شايان ذكر اسرت كره ايرن     .(Ibid) تئاتر يا موسيقي دارد های ای در يکي از حوزه ساالنه

مرد  مقبرول و مشرروع اسرت. در نظرسرنجي      نظرپررنگ دولت در فرهنگ، از  دخالت

های ها دربارۀ اولويت ز فرانسوی ، ا2006، در ماه دسامبر 6لوموندكه روزنامة  ایگسترده

پس از سياست خارجي، مبري  زيسرت و اقتصراد در    سياسي فرانسه انجا  داد، فرهنگ 

 .جايگاه چهار  قرار گرفت

هرای دو   فت كره گفتره  توان دريا مي هد بينانه نگاهي واقع باو  ظهاراتيفارغ از چنين ا

سياسرتگذاری فرهنگري در فرانسره يکري از وظرايف       درست اسرت. ياد شده  پژوهشگر

                                                 
1. Antoine de Baecque  

2. Cahiers du Cinéma  
3. Libération 

4. Crises dans la culture française 

5. Que reste-t-il de la culture française ? suivi de Le souci de la grandeur, 2008. 

6. Le Monde 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Antoine_de_Baecque&action=edit&redlink=1
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 مار   اسرت   دولرت  .شرود  مبسرو  مري   از دالي، وجودی آنو  قطعي و حتسي دولت

توجره  رهنگ نير   به ف، دفاع يا چاپ پول در كشور دارد آموزش، سنگ توجهي كه به هد

حسايرت از فرهنرگ در ايرن كشرور اروپرايي ترا بدانجاسرت كره وزارت         . داشرته باشرد  

باکره   ها، ا، اپراها، و جشنوارهه موزه :ی مهسي چونو رخدادها تنها از نهادها ، نهفرهنگش

 مرالي و معنروی   حسايرت  ،شرود انجرا  مري   اليتي كه در حوزۀ فرهنگ عامهگونه فعاز هر

تنها در داخ، كره در خرارج از مرزهرای ايرن      پاسداری نهشتيباني و اين پ د.كن ميی جد

از عناصر اصراي   راكه ديماساسي فرهنگيچ شود؛عسال ميا كشور ني  در سطبي گسترده 

 .  شود فرانسه مبسو  ميو مهد سياست خارجي 

از فرهنرگ بررای    اسرتفاده تر، ي روشنبيان بهيا  در حوزۀ ديماساسي فرهنگي، ،فرانسه

مبسرو    در خرارج، از كشرورهای پيشررو    خرود  اهرداف سياسري و اقتصرادی    پيشبرد

ي فرهنگري در  از ديماساسر خياي زود ي است كه هايكشور معدود از در واقع ، ودشو مي

ايرن زمينره    فرانسره در  (.Young, 2004) بهرره جسرته اسرت    حوزۀ سياسرت خرارجي  

واقف شرده كره در جهران     پيش بر اين نکته هاسالاز  اين كشور طوالني دارد. ایپيشينه

روابر    ابر ار تاثيرگرذاری در   ،ترينيا شايد بتوان گفت مهد ،ترينفرهنگ از مهد امروز،

تعامیت سياسي اب اری برای از فرهنگ هسچون خوبي  پس به د؛ور شسار مي السا، به بين

ز ا كند. ميكرده و اف ايش قدرت سياسي و راهبردی خود در جهان استفاده سااي و لا بين

گرو بره شرسار    و ن اب ارهرای گفرت  تريرواب  فرهنگي از مهد»نگاه دولتسردان فرانسوی، 

اما تنها پيشربرد مقاصرد سياسري و اقتصرادی نيسرت كره       (. Bry, 1999 p.163) «رود مي

های فرهنگي سوق داده، باکه ايرن كشرور از ديربراز    از سياست برداری را به بهره فرانسه

جاروه  ه است: اينکه در نظر جهانيان پرشکوه يي واالتر بودتر و در معنادر پي هدفي مهد

 ،رهنرگ و هنرر خرود در جهران    كوشد با نسرايش ف  د؛ اين بدان معناست كه فرانسه ميكن

كره برر زبران و     اسرت د، و به هسرين دلير،   كنتدار گذشتة خود را يادآوری عظست و اق

باز كيد دارد. أهنگيش تيش از هر اب ار و كاالی ديگری در رواب  فرادبيات و هنر خود ب
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ای خاص از ايرن   السا، مبتني بر ايده در هسين راستا، كنش فرهنگي فرانسه در رواب  بين

براوری   حقوق بشر و انسران  شود تا فرانسه معادل س آن تیش ميكشور است كه بر اسا

 معرفي شود.

امرا  . دهرد  سري فرهنگري فرانسره را تشرکي، مري     خطوط كاري ديماسا ، ذكر شدآنچه 

اين ديماساسي خرود مبتنري برر نگراهي اسرت كره دولتسرردان         ،شدگونه كه اشاره نهسا

از آن، پريش از اينکره هسچرون    اند و  های دور به مقولة فرهنگ داشته فرانسوی از گذشته

در داخر، فرانسره     و قردرت  استفاده كنند، برای كسب اعتبرار اب اری در رواب  خارجي 

بره فرهنرگ در ايرن     ای از اهسيت توجه ت ابتدا پيشينهسالز  ا ،رو اند. ازاين استفاده كرده

و سمس بره موضروع اصراي يعنري      ارائه دهيدرابطة ميان حکومت و فرهنگ سرزمين و 

 .ديماساسي فرهنگي فرانسه بمردازيد

 فرهنگی در فرانسه گذاریسياست
د رة دائسري   و مولرود د   هرا ابرداع فرانسروی   ،شود كه سياسرتگذاری فرهنگري   گفته مي

ر صردد بودنرد   خواهان اين كشور است كه د جسهوریطور هسينورها و اهان، اممراتپادش

رابطة ميان حکومرت   (.Djian, 2005 p.9) ة خود درآورندساط را تبت تا ميراث هنری

 دسردۀ شران ده   مطاقره، يعنري   ساطنتگيری  شک،دوران به در فرانسه  و هنر و فرهنگ

وجبرات رنسرانس   شاهي هنرپررور كره م   دد؛گر ، بازميفرانسوای اولو پادشاهي  ميیدی

كه ب رگان هنرر ايتاليرای آن زمران     بوداو را فراهد آورد، و هد فرانسه  فرهنگي و هنری

 و فرهنرگ  ق و شکوه هنرر رون برایاز آنها و  را به فرانسه دعوت كرد داوينچيهسچون 

سره انجرا    فرانبرای فرهنگ  فرانسوای اولترين كاری كه البته مهد .فرانسه ياری جست

 .  (Leclerc, 2006) بود هزبان فرانستثبيت زبان ماي اين كشور، يعني د، دا

دورۀ شرکوه تراج و   و  ميیدی هفدهدقرن  ، مولودحکومت بر فرهنگواقعي اما ساطة 

 ،در اين سده .(Djian, 2005) ۀ هنری و ادبي اين كشور بر اروپاستتخت فرانسه و سيطر

ای از تشخص و فرهيختگري   ساير دربارهای اروپايي، نشانهو در  گرفترونق فرانسه زبان 
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پادشراهان وقرت،    و گرفرت شکاي جديد به خود رابطة ميان حکومت و هنر ؛ شد شناخته

مختارف، از فرانسره   ، برا اسرتعانت از هنرهرای    لويي كبيرر يا هسان  لويي چهاردهدويژه  به

هنرری و فرهنگري را    توليردات  ،هدف مشخص با سه، كبير ييول. ساختنددرتي فرهنگي ق

شوكت و جیل سراطنت  ييد و تثبيت أآورد: نخست برای تارت خود درتبت سيطره و نظ

مان دادن و نظرد بخشريدن بره افکرار و     سرا  بررای  ، و ني خود از راه حسايت شاهانه از هنر

ادشراهي  مارچه كرردن قاسررو پ  کر نهايت برای يو د ،هااذهان از راه بنيان نهادن فرهنگستان

كره   برود نخسرتين كسري    لويي چهاردهد، به عبارت ديگر .(Mesnard, 1990 p.29) خود

 و مبردع آن  دانهر  و هنرمنردان را در فرانسره بنيران    هنر  و البته نظارتي بر های حسايتي نظا 

رود:  شسار مري  د كه هسچنان از اصول مهد سياست فرهنگي اين كشور اروپايي بهش چي ی 

ها حسايرت  فرهنگستان از توسعة او. (1388)ايوبي،  هنگة فرتسداری در عرصيا دول 1مسنا

نير  بره هسرين     ویادشراهان پرس از   پ. شرد آ از آموزش آكادميك هنر  د و در زمان اوكر 

 حاميان هنر و اد  و فرهنگ بودند.ترتيب، هسه از 

دنبرال   نبوی در دوران طوالني جسهوری سو  ني  به حسايت از هنر و نظارت بر آن،

هرای اقتصرادی، اجتسراعي و    سياست با وجود–اين جسهوری كه  ، استهر چند نق شد

 پس از جنگ جهاني دو ، در .بهره بوده است استعساری قاب، توجه، از سياست هنری بي

، 2ژنررال دوگر،  ه در آ از جسهوری پنجد و به قدرت رسريدن  ويژ هجسهوری چهار  و ب

 .گرفتبه خود  دیو تن  رنگ و آهنگ تازههای فرهنگي فرانسه سياستگذاری

مباحثات فرهنگي  در ،ۀ شان دهد سدهسان از در حوزۀ سياست خارجي ني ، فرانسه، 

در قرن هفدهد . بودثيرگذاری خود را آ از كرده أت دورۀ و شركت داشت جهان و هنری

كه نقش بسرياری در تثبيرت قردرت     ،5ريشايوو  4كولبر، 3زارنمابير وزرايي چون تد و با

                                                 
1. Mécénat 

2. De Gaulle 

3. Mazarin 

4. Colbert 

5. Richelieu 
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گسري،  دشاهان وقت سفرای فرهنگري خرود را بره سراير نقراط جهران       اپ مطاقه داشتند،

تنها با نيروی نظرامي كره برا هنرر و      در نيسة دو  اين سده، فرانسه نه ويژه داشتند، و به مي

 .(Rivière, 1995 p.163) شدادبيات خود بر اروپا مستولي 

د را بره جهران   فرهنرگ خرو   هنر و فرانسه زبان و ،ای كه در آن ترين دوره اما پررونق

. برود در سدۀ نوزدهد مريیدی   وری و استعسارگری اين كشورۀ اممرات دور ،عرضه داشت

قرن نوزدهد تا نيسة نخسرت قررن بيسرتد، ايرن      ، يعني از اواي،رسسي ۀ استعسار در دور

هوری پرنجد، يعنري از   اما از اواي، جس. داشتدر جهان  را نفوذ فرهنگي كشور بيشترين

ثير رو به افول تأاين ، هاطابي مستعسره  استقیلبه دنبال  ميیدی، 50هة د های پايانيسال

آنردره   ۀ فرهنگري و هنرری خرود،   مشهورترين چهر دوگ،و به هسين دلي، هد  گذاشت
زمان و پرس از   در هسان ،در واقع .كردرا به مقا  وزارت امور فرهنگي منصو  ، 1مالرو

نگري  جانبره و گسرتردۀ شربکة فره     ة هسهكه توسع بوداين احساس  سبار افول فرهنگي 

 2آكادمي فرانسهيکي از اعضای مشهور  .گرفتشدت و قوت فرانسه در خارج از مرزها 

در  مبض اينکه متوجه افول فرهنگي خرود  فرانسه به، معتقد است كه 3مارک فومارولي، 

 دنهادهايي را خارج از مرزهای خود برای دفاع و گسترش فرهنگش بنرا نهرا  ، شد جهان

(Fumaroli, 1992).  و فرانسره را   وزارت فرهنرگ رسريد  مقا  به  مالرو ، 1959در سال

 ازاز منظر ديماساسي فرهنگي نير ،   د.كربه معنای واقعي كاسه صاحب سازماني فرهنگي 

 .  يافتارجه امور خسياست و اقتصاد در وزارت  سنگاهسيتي هدفرهنگ  پس آن

از چره   برا اسرتفاده  پرداخت كه چگونره و   حاضر به اين موضوع خواهدادامة ببث 

اسرت و  ، شده نسود فرانسه در خارج تبديباز مبور اساسي و رسسي اب اری، فرهنگ به

 ي در سياست خارجي فرانسه دارد. در حال حاضر فرهنگ چه جايگاه

                                                 
1. André Malraux 

2. Académie Française 

 .گرذاری شرد  پايره كاردينال دو ريشروليو   و توس لويي سي دهد  ر زمان پادشاهي ، د1635فرهنگستان فرانسه در سال 

   ، پاسداری از آن و هسچنين اعتیء و گسترش اين زبان در جهان است.فرانسهقانونسند كردن زبان  هدف اين نهاد،
3. Marc Fumaroli 
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  دیپلماسی فرهنگی

نقرش  توضريح  بره   تروان  مري فرانسره  در اهسيت فرهنرگ   دربارۀ مختصریشرح پس از 

الز   ،خصروص در ايرن   پرداخرت. و اهسيت آن در رواب  خارجي ايرن كشرور    فرهنگ

يراد   1«تسراي  فرهنگري  »ديماساسي فرهنگي فرانسه بره نرا     مفهو  مهسي در ازابتدا است 

هرای  بره برخري ويژگري   سرازد و   آن را از كشورهای ديگر اروپا و جهان متسراي  مري  كه 

نروعي،   گيری اين مفهرو  هسچنرين، بره    ،شک .اشاره دارد گي حال و گذشتة فرانسهفرهن

مريکا در ايرن كشرور و در كر،    آگي فرانسه در برابر نفوذ فرهنگي گيری فرهن آ از جبهه

يت و دفاع از صنعت سينسايي و حسا ،در واقع «تساي  فرهنگي»بود. هدف از طرح  اروپا

مريکايي آ ويژه سينسای گي و بهبصری ماي و اروپايي در مقاب، هجسة آثار فرهن -سسعي

فرانسه، اين مفهو  را بر اين اساس مطرح كرد . (Monnier & Forey, 2009 p.259) بود

 كه فرهنگ هسچون ساير كاالهای تجاری نيست و نبايد مشسول قواعد بازار آزاد باشرد. 

  ،1946در سرال   2باو  بيررنس های پس از جنگ جهاني دو  و توافقاين زماني بود كه 

در نتيجره، بررای رفرع     .3ه برود سای هاليوود قررار گرفتر  هجو  سين سينسای فرانسه مورد

ند كه بر اسراس آن  گذاری كردرا پايه ساختاری ،های عسومينگراني اهالي سينسا، قدرت

از به كسك سينسا آمد.   ،1948در سال « بنياد حسايت از صنايع سينسايي»دولت با ايجاد 

 ديگرر كره   و آن را از نگاه استی به فرهنگ مبنای نگاه فرانسو تساي  فرهنگي ، اين منظر

 ،شردن  اما با سرعت گرفتن روند جهراني سازد.  متساي  مي ها نسايندۀ آن هستند، مريکاييآ

تسراي    ،بره عبرارت ديگرر    رهنگي را جايگ ين تساي  فرهنگي كررد؛ فرانسه مفهو  تنوع ف

                                                 
1. Exception Culturelle 

2. Accord Blum-Byrnes  

 ء شد.امضا  1946مي سال  28انسه و آمريکا در توافقي كه ميان فر

در  يرر ايرن   درست به هسين دلي، هد بود كه سينسا در مرك  مباحثات پيرامرون تسراي  فرهنگري قررار گرفرت،       .3

و باز به هسين سبب امروزه سينسا در فرانسره نسربت بره     ؛گرفت ساير هنرها را در برمي ،تساي  فرهنگي صورت،

 برد.ساير صنايع فرهنگي از توجه و حسايت بيشتری بهره مي
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نفرع   يد بره رسر  ر ميگرايي افراطي به نظ ابي و مايط ای برتری فرهنگي را كه متضسن گونه

عد اقتصادی نسه بُفرا ، دش ارائه  1999ير كه در د. در اين مفهو  اختنوع فرهنگي رها كر

، مرالرو ويژه در زمان  آن و به، پيش از شدطور كه اشاره  ساناما، ه. فرهنگ را ني  پذيرفت

ويرژه   شد و هنر، به ر اقتصادی آلوده ميبايست دامنش به امو فرهنگ مفهومي بود كه نسي

از آن البته ايرن نگراه مرانع    ای بود برای پااليش روح و جامعه.  هنرهای كیسيك، وسياه

و آن را ابر اری  د رَب ر  يك خود از فرهنگ و هنر بهرهشد كه فرانسه در رواب  ديماسات نسي

 .قرار دهددر ساير كشورها  بيشتر ثيرأو ت برای نفوذ

هرای مرسرو  روابر      نظريره يکري از  بره   «قردرت نرر   »مفهو   از زماني كهدر واقع، 

برر اسراس الگرويي    يك كشور ثيرگذاری أت ظرفيتمطابق با آن، ، تبدي، شده و السا بين

، (Nye 1990ده )تعريرف شر   بيني خود بر ساير كشرورها  قبوالندن جهانتوان  فرهنگي و

نير    رديگر ما،  ،شدگونه كه اشاره  لبته هساناه است. كردبسيار از آن استفاده فرانسه ني  

بروده اسرت.   امرر  از پيشگامان اين فرانسه اما  ؛دان كار گرفته ه را به، اين نظريترخياي پيش

د ايرن پادشراه برر اسراس     دهر  موجود است كه نشان مري  فرانسوای اولاز زمان اسنادی 

نگراهي ويرژه بره    های فرهنگي و تجراری  برای هسکاریقراردادهايي با ساطان عثساني، 

تصرادی و  قموريرت داشرتند از منرافع ا   مأيران او در قسرطنطنيه  ، و سرف است اشتهشرق د

 ,Kessler) ت كننرد يبي موجود در آنجرا مبافظرت و حساير   مذهبي افراد و جوامع مس

2010 p.2-3) .ن غرا بامنظور قواعد و حتي مبراكد خاصري شرک، گرفتره برود و م      بدين

. فتنرد ر نجرا مري  بره آ  فرانسره زبران  خرود و البتره آمروزش    برای كار  دستهدسته،  مذهبي

زبران  فرزنردان خرود را بررای آمروزش      ،گونه، بسياری از اشراف و نخبگان مباي بدين

پرورش افررادی برا تربيتري     سمردند كه نتيجة كوشش آنها ا اب ين مغابه اين مباّ فرانسه

، هرر چنرد در سردۀ نروزدهد     شرد از هسين دوره آ از  1کوفونيفران فرانسوی بود. اساساً

دهرد كره    ان مري خوبي نش شکاي ساده و به در به هر حال، اين رويداد .كردرسسيت پيدا 

                                                 
1. Francophonie 
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مرين منرافع   تأ ند بره توا بر آموزش زبان( مي كيدتأبا در اينجا فرهنگي ) چگونه ديماساسي

ای كره دولتسرردان فرانسروی از هسران زمران درک       نکتره  د؛شومنجر سياسي و اقتصادی 

تا پيش از  استالز   و جايگاه آن شد، رانسهفزبان ای كه به  با اشاره ند.گرفت كردند و پي

 خصرروص مفهررو  درپرررداختن برره نهادهررای گونرراگون فرهنگرري فرانسرره در خررارج،  

 شود. دادهی بيشتر توضيبات فرانکوفوني

 1فرانكوفونی

كننرد و   صرببت مري   فرانسهبه زبان مجسوعة مردماني كه به  مفهومي است كه فرانکوفوني

 Dupré, 2001) دگررد  اطیق مري  شود، صببت مي فرانسهبه هايي كه در آنجا سرزمينني  

p.297.) گر، زبران  دي به عبارت شناختي و جغرافيايي است.دو مفهو  زبان شام، ز اين روا

مختاف  ميیدی، در نقاط نوزدهتا  شان دههای  ويژه در فاصاة سده ها، بهدر طي قرن فرانسه

مررور بره   گسرترش يافتره و بره     آسيا و اقيانوسيهفريقا، آمريکا، آجهان، از اروپای شرقي تا 

، شرده اسرت.   تبردي ايرن منراطق   در  زبان مادری، زبان رسسي، زبان رايج و يا زبران اداری 

 ،كننرد  صرببت مري   فرانسره و كسراني كره در آنجرا بره      به اين كشورها يا مناطق ،بنابراين
نيسرت   تنها زبان مناطقدر اين  كه توجه آن استشايان اة ئمسشود. اما  گفته مي فرانکوفون

 امرا  اسرت.  پيدا كردهگسترش ، نفوذ و آن تبع باکه فرهنگ فرانسوی ني  به يافته،كه توسعه 

وری استعساری فرانسره بره   ي زماني كه اممراتدر ابداع اين واژه در انتهای سدۀ نوزدهد، يعن

رفت، عنصرر  گ شک، مي هاهای به نا  مستعسر سيس وزارتخانهتأشکاي رسسي و نهادينه، با 

بره شرسار    «فرانسره دو  اسرتعساری   وریاممراتر »توسرعة   اماي اساسي بررای ع به مثابةزبان 

طابري   زمران برا اسرتقیل    در نيسة دو  قرن بيسرتد و هرد   (.Pinhas, 2004 p.69رفت ) مي

(، Senghor, 1977 p.19) «جرادويي »، سرنگور ني اب اری شد به گفتة ، فرانکوفوهامستعسره

                                                 
ست اين مفهو  تنها به زبران  اما چنان كه آمده ا ؛زباني استفاده كرد فرانسهتوان از  برای معادل فارسي اين واژه مي .1

 گيرد.   اشاره ندارد و فرهنگ فرانسوی را ني  در بر مي فرانسه
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 كيد برر مرراودات فرهنگري و اقتصرادی،    أوسياة آن رواب  خود را، اين بار با ت كه فرانسه به

كره مردير روابر  فرهنگري      چنان موريت خود را، آنمأاز آن پس فرانسه  د.كر بازتعريف مي

بايرد  »: كردچنين توصيف داشت، اعی  ميیدی  1960تا  1957های ه در فاصاة سالفرانس

ثير و نفوذ ما براز  تأدر كشورهايي كه آ وششان رو به  زبان و فرهنگ فرانسوی راموقعيت 

هرای فنري خرود را در    و در كشورهای ديگر از آن دفاع كنيد؛ بايد هسکراری است تقويت 

و  توسرعه دهريد   يافتة نوظهور، های استقیلتا حکومتيعني ، تریگسترۀ جغرافيايي وسيع

اكنون  هد(. Coste & Allain & Catalan, 1984) «...رواب  سنتي فرهنگيسان را حفظ كنيد

 فرانکوفروني السااي  های مختاف از جساه سازمان بينكه از سوی ارگان فرانکوفونياهداف 

تنوع فرهنگي و زبان، دموكراسري و حقروق بشرر، آمروزش و     ند از: اشود عبارت دنبال مي

 توسعة هسبسته.  

باکره   ؛نيسرت  انسره فرتوسرعة زبران   يادگيری و تنها ناظر بر  فرانکوفوني ،از اين رو

 «ليانس فرانسره آ» كيدتأشود.  ني  مي و مقاصد سياسي و اقتصادی و نظامي شام، فرهنگ

د، برر  شو شته و حال مبسو  ميدر گذ فرانکوفونيآن، كه از عناصر اصاي  هایو شعبه

 به هسين دلي، است: فرانسهزبان آموزش و گسترش 

 فرانسوی خواهد شد. عادات مولد فرانسهزبان  -

خوهرای فرانسروی موجرب تقاضرا و خريرد اجنراس فرانسروی         و خارق كسب عادات و  -

 شود. مي

 (.Roselli, 1996 p.73ی فرانسه خواهد بود )داند بالطبع مشتر كسي كه فرانسه مي -

، آموزش آن و كاربردش، نسراد اصراي ايرن    فرانسهزبان  هسچنانشايان ذكر است كه 

مبرور   ،، زبران   د. به عبرارتي ديگرر  وش مي مبسو  فرانسهدر خارج از مرزهای فرهنگ 

هرای ديگرری    لفره ؤم ،با گذشت زمان، هرچند رود شسار مي اسي فرهنگي فرانسه بهديماس

موسيقي، تئاتر، سينسا، مد و  يره بره ايرن   و معساری، ادبيات، نقاشي،  است هني  پيدا كرد

ن نفر در ك، جهان بره  ميايو175در مجسوع   ،2006بنابر آمار سال  ند.اهشداف وده  دايره
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 16. اين زبان، زبران رسرسي   (Le Monde, 27 Avr 2006) كنند صببت مي هفرانسزبان 

زبان اصاي  هفرانس. در واقع، فريقا قرار دارندآدر قارۀ  شود كه عسدتاً و  ميكشور مبس

ن آمروزش  زبرا فريقاست و در كشورهای مراكش، تونس، موريتراني و سرنگال،   آاتبادية 

هرا را  زبران  اروپای مرك ی و شرقي بيشترين تعداد فرانسه فريقا،آاز  پسرود.  شسار مي به

از جساره  السااري   در نهادهرای مهرد برين    هفرانسزبان  هسچنين. است  در خود جای داده

اين، زبان  عیوه بررايج است. السااي السميك  سازمان ما،، نهادهای اروپايي و كسيتة بين

شود و تنهرا زبران جهراني خردمات      السااي مبسو  مي ينادای حکد در دادگاه كيفری ب

 پستي است.  

شرک،   در انتهای قررن نروزدهد   زبان ي بهمتک اين ديماساسي، گفته شدگونه كه هسان

آنها در ادامه به  شود كه نگي متعدد ميفره هایؤسسهو مشتس، بر مراك  و م است گرفته

ج دو شاخه يا انشعا  مهرد دارد:  در خار ،اين شبکة فرهنگي گسترده .اشاره خواهد شد

فرهنگري را در   و مراكر   هرا شود و شاخة ديگرر مؤسسره   مي 1ها اليانسيك شاخه شام، 

    گيرد. برمي

 شبكۀ فرهنگی فرانسه در جهان

 پيش از جنگ جهانی دوم الف(

آ راز شرد. در كر،    هرا پريش    گونه كه اشاره شد، ديماساسي فرهنگي فرانسه از قرنهسان

. در : دورۀ پيش از انقی  كبير و دورۀ پرس از آن كردوره برای آن تعريف دو د توان مي

 از: بودنرد عبرارت   قی ، رويدادهای مهد ديماساسي فرهنگي اين كشرور ۀ پيش از اندور

 2ويری مديسريس  )اين آكادمي اينك به نا    1666سيس آكادمي فرانسه در ر  در سال تأ

                                                 
1. L'Alliance française 

در  فرانسهو زبان  سيس شد و هدف آن اعتیی فرهنگژول فری تا تدر زمان دول ، 1883آليانس فرانس  در سال 

 خارج از كشور فرانسه است.
2. Villa Médicis 
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موريتي كره  مأ ؛ميیدی 18 و 17 های سدهن مذهبي در غاحسايت از مبا و (معروف است

عنوان ديماسات سرمرده   در دوران روشنگری، به 18به فياسوفان و نويسندگان ب رگ قرن 

   .در ايتاليا، روسيه و پروس 3ولترو  2ديدرو، 1روسواز جساه به  شد

ويرژه   ری دو  و جسهوری سو ، فرهنگ و بره وتاممراهای  در دوره ،ني  پس از انقی 

نفوذ فرانسه در مناطق مختاف  گسترشها و  كشورگشايي برایاب اری مهد  من لة هزبان ب

، دولرت فرانسره سياسرت    مريیدی  در سردۀ نروزدهد   ، مورد استفاده قرار گرفرت. جهان

، به شکاي جدی نهادينه كررد. جالرب   گي خود در خارج از مرزها را با اتکا به زبانفرهن

ني كره در  غاوزارت امور خارجه برای مبا  ،1840 دهةهای كه از هسان سال توجه است

ای قائر،   پرداختنرد، امتيرازات ويرژه    خاورميانه و خاورن ديك، به كار آموزش زبران مري  

 های مختاف، توافرق وجرود داشرته   ها و رژيدشد. و در اين زمينه هسواره ميان دولت مي

خااري در   نير   ، 1905سرال   كه قانون مشهور جدايي دين از حکومرت در  آنجا است تا

ايرن  تروان بره    فرانسره در ايرن دوره مري    ايجاد نکرد. از جساه اقدامات مهداين سياست 

و شررق دور در اواخرر قررن     شناسري در مصرر  سيس مدارس باستانتأ :موارد اشاره كرد

 هرای موريرت مأدو نهراد برا    سريس تأ ، 1883در سرال  سيس آليانس فرانسره  تأنوزدهد، 

ای وسريع از   ه مبداء پيدايش شربکه  ، ك1860در  4«يايرائميسيون اس»جهاني، يکي به نا  

 5«ميسريون الئيرك  »و ديگری به نرا    ،فريقا و خاورميانه بودآشسال مدارس فرانسوی در 

در وزارت امور خارجه در سال  6«و آثار هنری فرانسه دارسدفتر م»سيس تأ  ،1902در 

انجسرن ادارۀ ماري   »سريس  تأ، مشرغول برود  ه بره آمروزش فرانسره در خرارج      ، ك1910

با هسکاری وزارت خارجه و وزارت آموزش عسرومي در   7«دارس فرانسهها و مدانشگاه

                                                 
1. Rousseau 

2. Diderot 

3. Voltaire 

4. Missions Israélites  

5. Mission laïque Française 

6. Bureau des Ecoles et Œuvres françaises à l'étranger 

7. Office National des Universités et Ecoles Françaises 
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در خارج، يعني در فاورانس، لنردن،   1«فرانسوی انستيتوهای»سيس نخستين تأ   و1910

سسرات  ؤم ،هرا در هسرين سرال    .1910 و 1900هرای  بين سرال  مادريدو  پترزبورگ سن

سريس دانشرگاه   أالبتره ت ؛ وجرود آمرد   بره ن، مصرر و لبنران   چري دانشگاهي فرانسروی در  

(. Raymond, 2000 p.129گرردد )  ازمي  ب1881سال  بهبيروت  2ژوزفسن زبان  فرانسه

سررويس آثرار فرانسروی در    »بره   ،و آثرار هنرری فرانسره    دفتر مدارس  ،1920در سال 
در سره بخرش    ترين عنصر ديماساسي فرهنگي فرانسره عنوان مهد و به شد، يدتب 3«خارج

: بخش دانشگاهي، بخش هنری و بخرش آثرار. ايرن نهراد در     كردمج ا شروع به فعاليت 

 داد وتغيير نا   4«مديريت ك، رواب  فرهنگي و آثار فرانسوی در خارج»به  ، 1945سال 

مديريت كر، فعاليرت فرهنگري و    »های به بخشبه ترتيب   ،1969و  1956های در سال

 شد. مجه   6«عاسي و فني اب  فرهنگي،مديريت ك، رو»، و 5«فني

ترين مراك  و عوام، نشر زبان و فرهنگ فرانسره  نوبة خود به يکي از مهد  ليانس ني  بهآ

 1200سرال بريش از    90يعني در مدت   ،1973ای كه تا سال  گونه د؛ بهش تبدي،در خارج 

ه برا كشرورهای   اين رقد در آن زمران و در مقايسر   .دكرشعبه در ساير نقاط جهان تاسيس 

بره   های آليانس در برزي،، تعداد شعبه  ،1967ديگر قاب، میحظه است. برای مثال در سال 

در برزير،  شعبه  7نها  ، ت1970تا سال  گوتهسسة آلساني رسيد در حالي كه مؤ عدد مي 40

ای هسچرون   ، در شرايطي كه جهان با تبوالت عسرده زمان البته در هسان .دسيس كرده بوتأ

در ديماساسري فرهنگري خرود    رو بود، فرانسه الز  ديد تا هها روب رسانهت روزاف ون پيشرف

افرول  حراكي از  هايي كد گ ارش كد ،چه جديد تطبيق دهد؛ اوضاعآن را با  كند وبازنگری 

، تردابير  بره هسرين سربب   (. Rigaut, 1979) شدمنتشر ميزبان و فرهنگ فرانسه در جهان 

د از امکانرات سرسعي و بصرری    شر مقرر و اتخاذ شد مالي اعتبارات  چون اف ايشجديدی 

                                                 
1. Instituts Français 

2. Saint-Joseph 

3. Service des Oeuvres Françaises à L'Étranger )SOFE( 

4. Direction des Relations Culturelles et des Œuvres Françaises à l'Étranger. 

5. Direction Générale des Affaires Culturelles et Techniques (DGACT) 

6. Direction Générale des Relations Culturelles, Scientifiques et Techniques (DGRCST)  
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قررار گيرنرد. در   ه تودۀ مرد  مورد خطرا   باک ،تنها نخبگان استفاده شود تا نهبيشتر  جديد

سريس  تأدر دل وزارت خارجه  1«مديريت ارتباطات»بخشي به نا    ،1982، در سال  نتيجه

ايرن   حاصر،  .غيير نرا  داد ت 2«بصری خارجي-مديريت سسعي»ه  ، ب1994د كه در سال ش

)در  TV5 و ( 1992)در  Arte :های مهد تاوي يروني هسچرون   يدايش شبکهتصسيد مهد، پ

هسچنين شايان ذكرر  . داردثير فرهنگي فراواني در اروپا و جهان أامروزه ت است كه  (1984

فريقرايي  آكشرورهای  ،بيشتر كشورهای طررف هسکراری فرانسره    در دهة هشتاد، است كه 

كشرورهای اروپرای شررقي و     ،دهرة نرود  اما در . بودند عاج راكش، سنگال و ساح،م :نظير

مريکرا  آبود كره ايراالت متبردۀ    زمان  در هسان .دشدنشرق آسيا ني  به اين فهرست اضافه 

هرای  هرا هنر سرال  آندر . گرفرت مورد توجره سياسرتسداران فرانسروی قررار      ،طور ويژه به

جساره   از .برود هرا   مريکاييآه مورد توجه مان و  يراتر تا رمختاف فرانسوی، از سينسا و تئ

كررد،   مريکرا فعاليرت مري   آتبايغ فرهنگ فرانسوی در  با هدفزمان  آنمراك  مهسي كه در 

امرا  خرت.  اپرد آثار نويسندگان فرانسوی مري  ، به تبايغ و نشربود كه3 «دفتر كتب فرانسوی»

 8000كه شرام،  بود  آليانس فرانسهترين نهاد فرهنگي و آموزشي فرانسه در اين كشور  مهد

 جاد كتا  در خود داشت.   40000و كتابخانة آن  بودعضو 

و نقرش آن در ديماساسري    آليانس فرانسره كسي بيشتر از اهسيت  استجا، الز  ايندر 

در پاريس بنا نهراده    ،1883در سال  4«آليانس فرانسه» .شودفرهنگي اين كشور صببت 

بره كرار    هرا هويرژه مسرتعسر   راوان در خارج از فرانسه و بره ی فها سيس شعبهتأشد، و با 

ايرن  سريس  تأ. (Roche, et al, 1995 p.12-13مشغول شرد )  فرانسهزبان آموزش و نشر 

برا    ،1870ل های پس از شکست فرانسه در مقابر، پرروس در سرا   ويژه در سال به مرك 

شرنگری در  رو و گسرترش فاسرفة  ثيرر فرانسره در خرارج    تأهدف بازسازی شروكت و  

 صرورت پرذيرفت  گرفرت،   شک، مي تدريج بهساری اين كشور كه وری ب رگ استعاممرات

                                                 
1. Direction des Communications 

2. L'Action Audiovisuelle Extérieure 

3. Le Bureau du Livre 

4. Alliance Française 



  1392؛ پاییز و زمستان 2؛ شمارة 3اجتماعی جهان؛ دورة  –مطالعات سیاسی  396

(Fauconnier, 2008.)  ن آليرانس در  فريقرا، نخسرتي  آاين مراكر  بره    تسریالبته پيش از

سيس تأريکای التين از مقاصد مهد برای مآفريقا، آپس از  سيس شد.تأبارساونای اسمانيا 

فت و در واقع هد، در اين قاره، آليرانس برا رشرد قابر، تروجهي      ر اين مرك  به شسار مي

آليرانس در هنرد    و نخسرتين  دشر  پای اين نهاد به آسيا نير  براز    اندک رو شد. اندکهروب

  د.كر شروع به فعاليت 

رور م مراك  ديگری پديد آمدند و به توجه به زبان، يافتن ، با مرك يتبه هسين ترتيب

فرانسوی آمروزش زبران در كر، دنيرا شرک،       هایاز مؤسسهای منسجد و گسترده  شبکه

گيری و گسرترش ايرن    ،، مقولة شکست، نقشي اساسي در شکفومارولياز نگاه گرفت. 

يای روشنفکراني برود كره مسربور دولتري قروی،      اين شبکه( نخست رؤ»)شبکه داشت: 

نري  د. سرمس جبرا دا د كه ضعيف و پراكنرده نشران مري   يعني عکس جسهوری سو  بودن

، و در هرا هبعرد از آن از دسرت رفرتن مسرتعسر     و  1940سسي بود برای شکست سال ر

 «مريکرراييآبرر، سرررايت آدا  و رسررو  و تفريبررات  نهايررت دژی خيررالي بررود در مقا

(Fumaroli, 1992 .)هرای  مراك ی وابسته بره دانشرگاه  ، ای از مراك  فرهنگي بخش عسده

ای هر از جساره، دانشرگاه   .نرد پديرد آمد در فاصاة ميان دو جنگ جهاني  فرانسه بودند كه

ترتيرب در شرهر پرراگ و بارسراونا     هرای خرود را بره    ، نخستين آنتن2گرونوب،و  1تولوز

هرای دانشرجويان فرانسروی در ايرن     كار آنها ظاهراً كسك بره پرژوهش  احداث نسودند. 

ن به هسري پرداختند.  مي فرانسهزبان اما در واقع به نشر و گسترش فرهنگ و  ؛شهرها بود

، توكيرو و بسرياری نقراط ديگرر     ترتيب در شهرهای فاورانس، لندن، اسرتکهاد، ليسربون  

 .  از اين دست پديد آمدند هاييمؤسسه

هرای شراخص    از چهرره  كررد مري سيس اين مراك ، سرعي  تأهسچنين فرانسه در كنار 

السااري خرود بهرره گيررد. بررای مثرال،        های بينهنری و فاسفي در فعاليت ، ادبي،عاسي

                                                 
1. Toulouse 

2. Grenoble 
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پر،   بودند. «جامعة ما،»ر از جساه نسايندگان فرانسه د 2ماری كوریيا  1ری برگسونهان
 سفير فرانسه در ژاپن بود.ني  مشهور آن زمان، نويسندۀ شاعر و ، 3كاودل

 پس از جنگ جهانی دوم ب(

سرال  در های پس از جنگ جهراني دو  اسرت.   مبصول سال «رواب  فرهنگي»اصطیح 

 در وزارت امور خارجره « مديريت ك، رواب  فرهنگي»بخش  ،برای نخستين بار  ،1945

در را اين وزارتخانه رسساً فعاليرت فرهنگري خرود      ،1949سيس شد. از سال تأ، فرانسه

 هرای ها و ني  از طريق مراك  و مؤسسه خانهخارج با انتصا  مشاوران فرهنگي در سفارت

ای  بران انگايسري توسرعه   زمران، ز  آندر  از سرويي . گيرد پي مي فرهنگي خود در خارج

هرايي از افرول   سريس سرازمان  تأتا با  افتادو در نتيجه فرانسه به تکاپو  ه بوديافتسابقه  بي

در خرارج بره    فرانسره زبران  بدين ترتيرب، آمروزش    د.كندر دنيا پيشگيری  فرانسهزبان 

ربيرت  برر آمروزش و ت   ،. در هسرين راسرتا  شداي وزارت امور خارجه تبدي، اولويت اص

دفترر آمروزش و ارتبراط    »  ،1959ال سان در سر  بدين د.ش ميكيد تأني  اين زبان  معاسان

مجارة مهسري     ،1961د. در سال شسيس ( تأBEL) «جهاندر  فرانسهزبان برای آموزش 

زبران  يد السااي اسات فدراسيون بين  ،1969د و در شگذاری  ، پايه4فرانسه در جهانبه نا  

 6وفروني فرانک الردولي  سازمان بين ،هاسالدر اين  نهادترين اما مهد .گرفتشک،  5فرانسه

سيس شرد  تأ، تونس و نيجريه سای جسهور سنگالو به ابتکار رؤ  1970كه در سال بود 

 د.ش، يبدت 7السااي فرانکوفوني سازمان بينبه  ني  يافت وسياسي  عدبُ ، 1999و در سال 

عضو ناظر است كه هرر دو   13عضو اصاي و  55ای دار  ،2006سال  بنابر آمار نهاداين 

 نهراد و چهرار  دهرد   های عضو تشرکي، جاسره مري   سای دولتدر سطح رؤ ،بار يكسال 

                                                 
1. Henri Bergson 

2. Marie Curie 

3. Paul Claudel 

4. Le Français dans le Monde 

5. Fédération Internationale des Professeurs de Français(FIPF) 

6. L'Agence Intergouvernementale de la Francophonie (AIF) 

7. Organisation Internationale de la Francophonie(OIF) 
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، دانشگاه سرنگور در  TV5: آژانس دانشگاهي فرانکوفوني، كنندتصسيسات آن را اجرا مي

پديرد آمرده اسرت و      1979 ن، كه درالسااي شهرداران فرانکوفو اسکندريه و انجسن بين

   .استهر ش 166شام، 

ای  ويژه در اروپا با تبروالت عسرده   یدی، ديماساسي فرهنگي فرانسه بهمي 90دهة در 

بره واسرطة رشرد اتباديرة اروپرا و معاهرداتي چرون        ، هرا ن سرال آدر  زيراشد. رو  هروب

 يقابر، تروجه   سياست خارجي فرانسه وزن و اهسيت در ی اروپايينهادها ،1تخماستري

د و در قالرب  شر اساسي فرهنگي فرانسه نير  دسرتخوش تغييرر    ديم ،در نتيجه د.كردنپيدا 

سراختار پيچيرده و پراكنردۀ قباري      ،در نتيجه .گرفتالسااي جای  نهادهای اروپايي و بين

های فرهنگي خرارجي فرانسره   بسياری خواستار تسرك  فعاليتو  گرفتمورد انتقاد قرار 

  ،1998يعنري در   آنش از اما يك سال پري  (.Levitte, 1994 p.108د )شدندر يك نهاد 

السااري و   هرای برين  مديريت ك، هسکراری جای خود را به  مديريت ك، رواب  فرهنگي

در انرد.   های فرهنگي بردان وابسرته  د، نهادی كه تسا  سرويسداده بو( DGCID) توسعه

توسرعه و هسکراری    ؛فرانسره زبران  و  اين نهاد جديد، چهار مديريت: هسکاری فرهنگي

بصرری   -سرسعي ي، دانشرگاهي و پژوهشري و براالخره، مرديريت     هسکراری عاسر   ؛فني

   های ارتباطات به شک، مج ا تعريف شده است.خارجي و فناوری

 های فرهنگی فرانسه در خارجاهداف سياست
بسرو   ين مراك  فرهنگي فرانسه در خارج مترها از مهد آليانس ،شد گفتهطور كه هسان

كننرد امرا بره     كشوری كره در آن هسرتند، كرار مري     مطابق با قوانين اين مراك ،شوند.  مي

ايرن  ليت هسراهنگي  مسرئو « بنياد آليانس فرانسره »اند. بنيادی به نا   اريس وابستهآليانس پ

 156دانشرجو از   10600شبکه را بر عهده دارد. هسچنين خرود آليرانس پراريس شرام،     

                                                 
1. Traité de Maastricht 

عضو جامعة اقتصرادی  كشورهای   ،1992فوريه  7اروپاست كه در تاريخ  سيس اتباديةتأپيسان ماستريخت، پيسان 

 .كردند امضا آن رااروپا 
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رصد آن را خود د 95كه  استميايون يورو 5/11شود. بودجة آن بالغ بر  كشور جهان مي

ترين شبکة فرهنگري   اما در خارج از فرانسه، شبکة آليانس، گستردهكند.  مين ميتأآليانس 

و هرساله  استكشور جهان  136 شعبه در 1040در سطح جهان است. اين شبکه شام، 

 فرانسره زبران  در ايرن شربکه مشرغول يرادگيری      نفرر، از تسرا  سرنين    450000بيش از 

كننرد   مري  های فرهنگري آن شرركت  ايون نفر ني  ساالنه در فعاليتمي 6شوند. بيش از  مي

(www.alliancefr.org .)اكنون اين شربکه بررای خرود در سرطح جهران       اهدافي كه هد

 ند از:اده است عبارتكرتعريف 

 هسه برایدر فرانسه و ساير نقاط جهان  فرانسهزبان های كیس برگ اری -

 زبان فرانسههای معرفي بهتر فرهنگ فرانسه و كشور -

 (هساندن زمينه برای تنوع فرهنگي )فراهد كر -

نير  در سرطح جهران بره نرا        هرايي سسره ؤمهرا،   اين شبکة گسترده از آليرانس در كنار 

 هرا دارنرد.   مروريتي مشرابه آليرانس   مأاند كه آنها ني  كاركرد و  پراكنده انستيتوهای فرانسوی

كره پيشرتر گفتره     چنران ايتاليا بنا نهاده شد. و در فاورانس   1907نخستين انستيتو در سال 

كره در   را آنهرا كه نس، دو   درحالي ،ساختند را هاؤسسهنخستين نس، اين م هادانشگاه شد

مسرتقيساً  دولت ، 1مراك  فرهنگينا   با، و ابتدای قرن حاضر شک، گرفت 20 نيسة دو  قرن

 انسرتيتوی فرانسره  ين مراك  به نا  . امروزه ديگر اين تفاوت نا  وجود ندارد و ك، ابنا نهاد

ايرن مركر  هسچنرين     .اسرت   2010اين ساختار جديرد مبصرول سرال     شوند. شناخته مي

شده است و عیوه بر فعاليت در زمينة مبادالت هنری و اسرتقبال   2كولتورفرانسجايگ ين 

 های ديگری ني  از جانب وزارت امور خارجهموريتمأ، های خارجي در فرانسهاز فرهنگ

 كرارگ اران و نير  آمروزش    ، عاو  و آرافرانسهزبان ، از جساه ارتقا و اعتیی بر عهده دارد

تعررداد ايررن مراكرر   (.www.institutfrancais.com) شرربکة فرهنگرري فرانسرره در خررارج

                                                 
1. Centres Culturels 

2. Cultures France 
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هسچنين شرايان ذكرر اسرت     .است  كشور پراكنده 94رسد كه در  عدد مي 101اكنون به   هد

 ميايون يورو بود. 65كسي بيش از   2012در سال  انستيتو فرانسهبودجة كه 

 هرا و انسرتيتوهای فرانسروی    ، آليرانس در خارجرا ترين شبکة فرهنگي فرانسه  اصاي

ني  در دورۀ اخير وجود داشته يرا دارنرد   های ديگری مراك  يا انجسن اما ؛دده تشکي، مي

توان به مروارد زيرر    مي . از آن جساهدهند انجا  مي هاكه كاری شبيه اين مراك  و مؤسسه

 اشاره كرد: 

 به وزارت تجهي ات( وابسته) 1های فرانسه خانه -

2های هنریانجسن فرانسوی فعاليت -
 

3انجسن نشر تفکر فرانسوی -
 

4كتب فرانسوی السااي ارتقای دفتر بين -
 

5در خارج فرانسهزبان آژانس آموزش  -
 

 6(سينساعرصة فعال در ) فرانسة متبد -

انجسرن نشرر تفکرر    »و « های هنریانجسن فرانسوی فعاليت» يان مراك  باال،البته از م

، را تشرکي، داد  كولتورفرانس  2006به مرور در يکديگر اد ا  شد و در سال  «فرانسوی

نشر آثار هنری فرانسه در خارج، در زمينة هنرهای بصری،  برایهای بسياری فعاليت كه

، د اخيرر نير   ااين نه ،شدگونه كه اشاره اما هسان .معساری و نوشتاری انجا  داد نسايشي،

 انستيتو فرانسوی اد ا  شد.   با  2010خود در سال 

مدرسة  480ايست گسترده كه  (، شبکهAEFEدر خارج ) فرانسهزبان آژانس آموزش 

گيرد. در  كشور، در برمي 130راهنسايي و دبيرستان را در خارج از فرانسه، و در   ابتدايي،

ند كه از اين تعرداد  اآموز مشغول به تبصي، ه ار دانش 310س، در حال حاضر اين مدار

                                                 
1. Maison de la France 

2. Association Française d'Action Artistique (AFAA) 

3. Association pour la Diffusion de la Pensée Française (ADPF) 

4. Office International de Promotion du Livre Français (OIP) 

5. Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger (AEFE) 

6. Unifrance 
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فرانسوی هستند. تعداد كساني كه هر ساله از ايرن   ير نفره ار  195بيش از نيسي، يعني 

نران فرانسروی   ه ار نفرر اسرت. هسچنرين تعرداد كارك    13گيرند بالغ بر  مدارس ديماد مي

رسد و باقي يعني  نفر مي 6500به  ،اين مدارسش ماي شا ، در وابسته به وزارت آموز

 (.www.aefe.frشوند ) ه ار كارمند ديگر از اتباع كشور مربوطه انتخا  مي 20

را  زيرر  اولويرت  سره السا،،  های فرهنگي فرانسه در سطح بينسياست ،در حوزۀ هنر

 كند: دنبال مي

و در خرارج از   نره های هنری معاصر در تسا  اشکال آن. در ايرن زمي نشر آفرينش. 1

يرا  كنرد.   فعاليرت مري   1بالتيك ساوندز فرنچبرای مثال در حوزۀ موسيقي معاصر  فرانسه،

حامي هنرر   ،در لندن 3ينگلپاريس كاكند و  در حوزۀ رقص معاصر كار مي 2فرانس دنس

، در بعرد  ه  ب2008، از سال 4فوكوسای به نا   سسهؤم،  اما در خود فرانسهمعاصر است. 

های خارجي اين امکران  برای گروهسيرک و هنرهای خياباني،   رقص، نسايش، های زمينه

های هنرری هنرمنردان مقريد فرانسره، در قالرب      ترين آفرينش تا با تازه سازد را فراهد مي

 السااي، آشنا شوند.   ای بين جشنواره

ع فرهنگري. در ايرن زمينره، اوالً    و تبقرق تنرو  كسك به درخشش فرهنگ فرانسه . 2

شرود و سرمس بررای     مري  كشورها در فرانسره بره نسرايش گذاشرته    رهنگي ساير ای ف ن

بررای مثرال، در سرال     شود. درخشش فرهنگ خود فرانسه در خارج از مرزها، تیش مي

فريقای جنروبي، سرال   آدر   2012در برزي، و در   2009در  در چين، يا  2004-2005

د ترا فرانسره تسرا     شرو  سو  ميت فرصتي مبها در حقيق اين برنامهفرانسه برگ ار شد. 

در برزير،،   مرثیً هنرها و وجوه فرهنگي خود را در كشور مي بران بره نسرايش بگرذارد.     

های متنوعي اعد از برگ اری نسايشگاه نقاشي، كنسرت موسيقي و نسرايش   فرانسه برنامه

هرا   ها و كارخانجات ب رگ تجاری ني  در اين برنامهشركتد. كردر مناطق مختاف ارائه 

                                                 
1. Baltic Sounds French 

2. France Danse 

3. Paris Calling 

4. FOCUS 
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كه حرامي مرالي نساشرگاه آثرار      سيتروئنشركت داشتند، از جساه كارخانة خودروسازی 

در مقابر،، هرر   ژانيرو بود. در شهر ريودو اودونفرانسه،  ساز معروف و كیسيك مجسسه

شوند كه يك كشور طري آن   هايي به نا  فصول خارجي برگ ار مي ساله در فرانسه برنامه

و برا كشرور     1985از سرال   هايرن برنامر  گرذارد.   تسا  هنرهای خود را بره نسرايش مري   

 اند.   كردهكنون كشورهای بسياری در آن شركت هندوستان آ از شد و تا

ويرژه در   سياسرت بره   ايرن های مختاف هنرری.   ای رشته ی حرفههاتقويت ظرفيت. 3

هرای هنرری   يب و تبت عنوان برنامرة آفررينش  يفريقايي و نواحي كاراآقبال كشورهای 

شود و بر دو  اجرا مي انسهانستيتو فراين برنامه از سوی شود.  يب، دنبال مييكارا فريقا وآ

هرای ماري و   اركيد دارد. نخست حسايت از اين كشورها برای دسترسري بره باز  تأمبور 

و دو  كسك به توسعة اقتصاد فرهنرگ در ايرن كشرورها ترا هنرمنردان ايرن        ؛السااي بين

   .(www.diplomatie.gouv.frۀ مادی ني  ببرند )توليدات خود بهركشورها بتوانند از 

 ند از:اهای ديگری ني  وجود دارند كه عبارتدر كنار اين سه مبور، اولويت

ويررژه مشرراركت در  ای فرانسرره در سرتاسررر جهرران و برره هرسررانتوسررعة حضررور  -

ه دكرر در اين زمينه دولت فرانسه تیش بسرياری  . يهای نوين اطیعاتي و ارتباطفناوری

ای آن از طريرق مراهواره و امرواج    هر  و از معدود كشورهايي است كه تصراوير و شربکه  

های معروف و فعال در   چهارگوشة جهان قاب، دريافت است. از جساه شبکهراديويي در 

و شربکة   RFIدر كنار اين شبکة تاوي يوني، شبکة راديرويي   .است TV5اين زمينه كانال 

و  روزدر تسا  شبانه، 24فرانس شبکة  .به برخوردار استثيری مشاتأرد و بُ از 24فرانس 

شربکة راديرو و    ،در كر،  كنرد.  ، انگايسي و عربي برنامره پخرش مري   فرانسهزبان در سه 

 -شرركت سرسعي  و حسايت شرركتي بره نرا      مرزی فرانسه تبت نظارت تاوي يون برون
قررار   رانسره، ، وابسته به وزارت فرهنگ و ارتباطرات ف (AEF) مرزی فرانسه بصری برون

ايرن   هسچنين ذكرر ه وزارت امور خارجه وابسته بود.  ، ب2010. اين شركت تا سال دارد

 AEF، كرامیً تبرت نظرارت    24فرانس و  RFIهای مذكور،  است كه از شبکه نکته الز 
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يس سوی فرانسه، كانادا، باژيرك و سروئ   به طور مشترک از TV5در صورتي كه  ؛هستند

های مذكور هفتگري، بره    هسچنين شبکههد فرانسه بيشتر است. شود، هر چند س اداره مي

  .(www.aefe.fr)ننده و شنونده دارند يميايون ب90طور ميانگين، حدود 

در تسهيیت در مقطع آموزش عالي.  های دانشگاهي و تقويت شبکة اعطایهسکاری -

و هسکراری دارنرد و   های دنيا ارتباط های فرانسوی با بسياری از دانشگاهاين زمينه دانشگاه

به دانشجويان خارجي، هرسراله شرسار   های تبصياي دولت فرانسه از طريق اعطای بورس

های مهد دانشگاهي  يکي از شبکه د.كن های خود ميزيادی از دانشجويان را جذ  دانشگاه

زبران  آموزش بره  السااي و  های اخير فعاليت چشسگيری در زمينة تبقيقات بينكه در سال

سيس شده   تأ1961در سال است كه  1آژانس دانشگاهي فرانکوفونيورت داده، ص فرانسه

های منطقة خاورميانه عضو آن هستند دانشگاه تهران و بسياری از دانشگاهاكنون   است و هد

 اند. زبان را تشکي، داده پژوهشگران فرانسهای گسترده از  و شبکه

در صردر   مرورد ان. ايرن  در سرتاسرر جهر   فرانسره زبران  و نشرر  كسك بره اعرتی    -

زبران  كره  كنريد   يرادآوری  اسرت  گي فرانسه قرار دارد. الز های ديماساسي فرهناولويت

درصد از مرد  ك، دنيرا بردان    5/2و شود  های دنيا مبسو  ميترين زبان از رايج فرانسه

 كنند.   صببت مي

 است نظر و صیحيت  صاحبهايي كه فرانسه در آنها  ها در حوزهتوسعة هسکاری -

شود كه فرانسره معتقرد اسرت     اين سياست از اينجا ناشي ميشود.  و مرجع مبسو  مي

اش نبايد مبدود به هسين كشرور باشرد و بايرد مرورد       های فکری و عاسي و فني سرمايه

برای مثرال، فرانسره مردعي اسرت در زمينرة شهرسرازی،       استفادۀ ديگران ني  قرار گيرد. 

توانرد بره سراير     ميرراث ماري و حروزۀ سریمت مري     صنايع  ذايي، مديريت  كشاورزی،

در حروزۀ اداری، و   با توجه به چنين سياستي است كه ايرن كشرور،  كشورها كسك كند. 

 كند. های اداری به كشورهای اروپای شرقي و مرك ی كسك ميبرای سازمان ري ی برنامه

                                                 
1. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
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 گيری نتيجه
امرا در كر،    ؛نيسرت  ای چهرۀ ديماساسي فرهنگي كشوری چون فرانسه كار سراده  ترسيد

كر  فرهنگري و   و مرا هرا شبکة گستردۀ مؤسسهبه  توان مينقاط مثبت آن  برای برشسردن

مجه  به كتابخانه، مركر   و ها دانشگاه وابسته به بيشتر هامؤسسه .پژوهشي آن اشاره كرد

. انرد  وابسرته هرا   مراك  فرهنگي ني  بره سرفارتخانه   .سناد و بسياری تجهي ات ديگر استا

سسات معتبر پژوهشري  ؤم، و سسة پژوهشي در عاو  انساني و اجتساعيمؤزيادی  شسار

كره بره وزارت   د ريرد نير  وجرود دار   در شهرهای ب رگي و مهسي چرون ر ، آترن و ماد  

يافرت   متعرددی شرناختي  تانباسر  یهرا در آنها مراك  كاوشو  است  آموزش ماي وابسته

 ،در خارج ني  فرانسهزبان س آموزش آليانس فرانسه و آژان. مرك ( 200شوند )حدود  مي

 رسد.   كارايي اين شبکه بسيار باال به نظر مي ،در مجسوع. دارندكارنامة درخشاني 

های دولت در ايرن   گذاری آنچه دربارۀ اهسيت فرهنگ و سرمايها وجود ببا اين حال، 

پريش   شدن و سيطرۀ بيش ازۀ سو ، با شتا  گرفتن روند جهانيدر ه ار ،گفته شدزمينه 

، ديماساسي فرهنگي فرانسه ني  دستخوش تغييرات و ببران شده اسرت.  قواعد بازار آزاد

 ،ويژه كشورهای جهان سو  و در حال توسعه موريت فرانسه در خارج و بهمأشته در گذ

، يعنري  موريرت حرول شرعارهای جسهروری فرانسره     مأبود. اين  روشن و به بياني ساده

كررد ترا در نقراط     یش مري و از اين طريق فرانسه ت رخيدچ مي آزادی، برابری و برادری،

امرا   ثير بگرذارد. أو بر افکرار عسرومي تر    ندويژه كشورهای جهان سو  نفوذ ك مختاف، به

تسا  بيش از پيش  رشد بيش از پيش ارتباطات و ني  شدن و اكنون در جريان جهاني  هد

السااري   ه هسچنان زباني بينفرانسشده است. ها دشوار  نگايسي، كار برای فرانسویزبان ا

 هسچنران  اما ترديدی نيست كه در مقاب، انگايسي تضعيف شده است و اين افول ؛است

ديرده بگيرنرد و   اكنند اين موضروع را ن  گاه سعي ميالبته دولتسردان فرانسوی ادامه دارد. 

در (. Jeannency, 2008كننرد )  حتي با لبني  رورآمي  شرکوه گذشرته را يرادآوری مري    

با اتکرا بره اصر،    ده ، فرانسه در دو دهة اخير تیش كرمريکايي شدن فرهنگ ني آ ب،ِمقا
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كند و حتي تنوع فرهنگري را پريش    امستثنآزاد تساي  فرهنگي، فرهنگ را از قواعد بازار 

رسرد در عسر،    به نظرر مري   ،اما از طرفي ؛در يونسکو به تصويب رسانده استكشيده و 

ويرژه در شرراي  ببرران     ير  پذيرفتره اسرت و بره    فرهنرگ ن قواعد بازار آزاد را در زمينة 

ن برر  برخي از منتقداها يا ادعاهای گذشته را تکرار كند. تواند آرمان اقتصادی، ديگر نسي

هرای دولرت در    گذاری و بودجه اين باورند كه به دالي، مختاف از جساه كاهش سرمايه

مقاصرردش در عرضررة پيگيررری ، فرانسرره ديگررر هسچررون گذشررته قررادر برره  ايررن حرروزه

كنون، حردود يرك   ترا   2000از سال های هنری معاصر خود به جهانيان نيست. آفرينش
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